Warszawa, 10.12.2014 r.

Pan Andrzej Seremet
Prokurator Generalny

Szanowny Panie Prokuratorze,
Z zaniepokojeniem i przykrością przyjęliśmy wiadomość o prowadzonym przez Prokuraturę
Rejonową Białystok-Północ śledztwie przeciwko dyrektorowi teatru TrzyRzecze w Białymstoku
Rafałowi Gawłowi, któremu mają zostać postawione zarzuty oszustwa. Pan Rafał Gaweł (a
także zespół teatru TrzyRzecze, którym kieruje) jest bardzo zasłużony dla sprawy zwalczania
nienawiści i przemocy w polskim życiu publicznym. Skutecznie zainicjował na Podlasiu
działania przeciwko przejawom ksenofobii, rasizmu i antysemityzmu, które, niestety przy
całkowitej bierności tej samej Prokuratury Rejonowej Białystok-Północ, urosły tam do rangi
poważnego problemu. Pan Rafał Gaweł w 2013 r. przeprowadził akcję zamalowywania haseł i
symboli nazistowskich na murach Białegostoku, a także skarżył i publicznie krytykował
orzeczenia prokuratorów, którzy nie dopatrzyli się znamion przestępstwa w takich rasistowskich
aktach. Można sądzić, że te ostatnie działania nie przysporzyły mu sympatii w Prokuraturze
Rejonowej Białystok-Północ, gdyż spowodowały kontrolę Prokuratury Generalnej, która
dopatrzyła się rażących błędów (takich jak uznanie swastyki za wywodzący się z Azji symbol
szczęścia i pomyślności) oraz nieuzasadnionych zaniechań w podejmowaniu śledztw z art. 256
kk. W efekcie spowodowało to wznowienie postępowań i zmianę na stanowisku szefa
Prokuratury Rejonowej Białystok-Północ.
Wierzymy w niewinność pana Rafała Gawła, ale nie wypowiadamy się w kwestii zasadności
prowadzonego przeciwko niemu śledztwa – to należy do organów ścigania, ewentualnie sądu.
Nie możemy jednak zbagatelizować nasuwającego się uzasadnionego podejrzenia, że w tej
sprawie Prokuratura Rejonowa Białystok-Północ nie będzie bezstronna (por. artykuł
„Poskromienie niegrzecznego teatru z Białegostoku” M. Kąckiego i J. Medeka, współpr. J.
Klimowicz, „Gazeta Wyborcza” 8.12.2014).
Apelujemy, Panie Prokuratorze Generalny, o decyzję, która wydaje się w tym wypadku
oczywista i całkowicie uzasadniona – o przekazanie śledztwa w sprawie pana Rafała Gawła
innej prokuraturze, spoza Białegostoku. W ten sposób rozwiane zostaną wszelkie wątpliwości,
jakie mogłyby się nasunąć, że postępowanie prokuratorskie odbiega od zasad obiektywizmu i
bezstronności.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita

